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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Presentes de comer 

Neste final de ano, que tal emocionar seus amigos e familiares pelo paladar? 

 

Escolher o presente para alguém não é tarefa das mais fáceis. Tem a questão da idade, do 

gosto, da ocasião... Mas há um tipo de regalo de apelo universal: comida. Afinal, a alimentação é 

umas das nossas necessidades mais básicas e, ao mesmo tempo, uma das mais estimulantes 

formas de prazer. 

O mimo gastronômico fica ainda mais especial se for feito com as próprias mãos. Dedicar-

se a escolher a receita, ir atrás dos melhores ingredientes, caprichar no preparo e cuidar da 

embalagem, pensando em quem vai receber é uma valiosa demonstração de afeto. 

Cada vez mais pessoas têm percebido que os melhores presentes são os que 

proporcionam experiências. Afinal, viver vale muito mais do que ter. Comidas são efêmeras: 

duram só até o momento em que são consumidas. Mas os aromas, texturas e sabores, quando 

emocionam, ficam para sempre. Ainda mais em datas especiais, como o Natal. Presentes assim 

são uma forma de perpetrar na memória o sentimento de família reunida, aconchego e amor. [...] 

 

Romy Aikawa. Revista “Todos”, dez/jan. 2017, p.42. 

 

Questão 1 – Identifique os fatores que, segundo o texto, dificultam a escolha de um presente. 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – De acordo com o texto, os melhores presentes são aqueles que: 

a) são produzidos com muito capricho.  

b) apresentam uma cuidadosa embalagem. 

c) são feitos com as próprias mãos.  

d) proporcionam experiências.  

 

Questão 3 – Em “[...] Comidas são efêmeras [...]”, o termo destacado poderia ser substituído por: 
a) duradouras  

b) especiais  

c) passageiras  

d) diversificadas  

 

Questão 4 – A vírgula indica uma enumeração no trecho:  

a) “[...] e cuidar da embalagem, pensando em quem vai receber é uma valiosa demonstração [...]” 
b) “Afinal, viver vale muito mais do que ter.” 
c) “Mas os aromas, texturas e sabores [...]” 
d) “Ainda mais em datas especiais, como o Natal.” 


